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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 Rybnik, dnia 16 listopada 2018 r. 
 

 

DZz.380.3.27.2018.DGt.522 

 

Znak sprawy  

  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę łóżek z materacami, barierkami i szafkami przyłóżkowymi - etap I dla 

potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 16.11.2018 r. 
 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), wyjaśnia co następuje: 
 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi montowanymi w tuleje znajdujące się 

pod ramą leża (montaż odbywa się bez pomocy narzędzi, brak śrub oraz specjalistycznego klucza) 

odejmowane, montowane/odejmowane za pośrednictwem mechanizmu zatrzaskowego? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z odejmowanymi sczytamy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmowaną siatką? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
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Pytanie 5 

Czy biorąc pod uwagę zapisy pkt. 12 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści 

materac opatrzony sprawozdaniem dot. braku zauważalnego przesiąkania krwi, braku 

zauważalnego przesiąkania płynu z bakteriofagami, oświadczeniem o przeprowadzeniu badania na 

nieprzepuszczalność bakterii i wirusów oraz materaca w który tkanina z której wykonany jest 

pokrowiec przeszedł test tzw. „zapałki” oraz „ tlącego papierosa”? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową dwustronną? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez dodatkowej wewnętrznej półki w szafce? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

 

 

 Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 

 

 

 Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

Ilona Chwastek 

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 


